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BALkan kardeşliği
Emre KIZILKAYA
Güneydoğu Avrupa ülkelerinin kurduğu Bölgesel İşbirliği
Konseyi (RCC), Saraybosna’daki yeni merkeziyle de uluslararası
dayanışmanın simgesi. RCC’nin Hırvat Genel Sekreteri Hido
Biscevic, örgütün merkez ofisine bağışta bulunan Ankara ve
Atina’ya teşekkür ettikten sonra ekledi: "Balkanlar’da ’kan’ı
unutup ’bal’a odaklanmalıyız."
AVRUPA Birliği’ne bağlı olarak çalışan Güneydoğu Avrupa İstikrar
Paktı’nın yerine 27 Şubat 2008’de kurulan Bölgesel İşbirliği Konseyi
(RCC), yapımı tamamlanan Saraybosna’daki merkezinde çalışmalarına başladı. AB ile entegrasyon yolunda,
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkeleri için ekonomik kalkınmadan güvenlik işbirliğine dek
birçok alanda ortak bir platform sunan RCC’nin ilk Genel Sekreteri Hido Biscevic, Türk basınında ilk
röportajını Hürriyet’e verdi.
RCC karargahını Yunan hükümeti yeniledi. Ankara da mobilyalarını bağışladı. Burada, bizi bir gün
yeni bir Balkan Paktı’na kadar götürebilecek bir dostluk simgesi görüyor musunuz?
Haklısınız, bu olayda bir sembolizm var. Bosna-Hersek’teki ofislerimize yaptıkları katkılardan dolayı
Ankara ve Atina’ya müteşekkiriz. Bunu, Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişerek devam
etmesi ve bölge tarihinde yeni bir sayfa açılması yolunda ülkelerin sembolik bir onayı olarak görüyorum.
Çok büyük potansiyelleri olan bir bölgeyiz ve önemli bir kültürel mirasa sahibiz. Avrupa ve dünya tarihine
katkımız savaşlardan ibaret değil. Kültür, bilim ve ekonomiye birçok olumlu katkıda bulunduk. Avrupa’nın
gözünde bölgenin imajını yeniden şekillendirmeliyiz. Yeni bir pakt veya ittifak yaratmayacağız. Bunlar
geçmişin araçlarıdır. Bugün AB üyeliği ve Atlantik ötesi işbirliği yolunda, aynı Avrupa değerlerine dayanan
bir ortaklıktan söz ediyoruz.

Çifte standartlı terim

Uluslararası ilişkiler literatüründe "Balkanizasyon" gibi terimler, kötüleyici bir anlamda kullanılıyor.
Örneğin bugün Irak’ta bile bunu duyuyoruz.
Evet, o terimin olumsuz anlamları var. Ama ben Avrupalı dostlarıma hep şunu hatırlatıyorum: Doğru, bu
terim bir dönem bölgemizde yaşananları açıklamak için yaratıldı. Ancak aynı zamanda, ataerkil ve hatta çifte
standartlı bir yaklaşımın ürünü olduğu da ortada. Zira bu terimle kastedilen savaşlar, gerginlikler ve
bölünmeler, aslında Avrupa tarihi boyunca kıtanın diğer bölgelerinde de apaçık gözleniyordu. Yine de artık
bunları unutup, Türkçe çevirisiyle "Bal" hakkında düşünmeliyiz; "Kan" geride kalmalı.

Balgat’ta imambayIldI yerdik
1993-1995 yılları arasında Hırvatistan’ın Ankara büyükelçisiydiniz. Türkiye’de neler yaşadınız?
Türkiye anılarım çok canlı bir şekilde her zaman aklımda. 1990’ların ortasında Balkan krizi tırmanırken ve
dünyada belirsizlik hakimken, Türk toplumu da büyük bir değişim içindeydi. Türk yetkililerin dostça,
anlayışlı, destek verir yaklaşımını hatırlıyorum. Bunlar arasında Balgat’taki sevgili arkadaşlarımdan,
dönemin başbakanı Süleyman Demirel’e dek birçok Türk vardı. Ama en çok da makam sahibi olmayan Türk
arkadaşlarımın yalınlığını, sıcaklığını, dostluğunu anımsıyorum. Buluşur, tartışır, beraber zevkle basketbol
ve tenis oynar, üstüne bir de imam bayıldı yerdik. Meslek hayatımın en güzel dönemlerinden biriydi.

Adaşım Hido bizi mahvetmişti
Sporu seven bir insansınız. EURO 2008’deki Türkiye-Hırvatistan maçını izlediniz mi?
Elbette izledim. Bizim için şoke ediciydi. Bu maçı izlerken yaşadığımdan daha büyük bir stresi, daha önce
sadece bir kez hissetmiştim. O da, birkaç yıl önce Türkiye’ye karşı kaybettiğimiz bir basketbol maçıydı.
Sizin Türkoğlu bizi resmen mahvetmişti. Üstelik onun da adı Hido, düşünebiliyor musunuz?

Hido Biscevic:
Avrupa Konseyi’nin finanse ettiği ve bölge ülkeleri ile ABD’nin yanısıra, BM, NATO ve Dünya Bankası
gibi kurumların da katılımcıları arasında bulunduğu RCC’nin Saraybosna’daki merkezini Ankara dayayıp
döşedi. Bağışlanan mobilyaları teslim alırken Türkiye’ye teşekkürlerini ileten RCC Genel Sekreteri Hido
Biscevic (54), gazeteci ve diplomat kökenli bir uluslararası ilişkiler uzmanı.

